
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby 
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak 
mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
«Ustąp temu miejsca»; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miej-
sce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej»; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poni-
ża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawza-
jem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 
zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
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Sadzając gości przy stole gospodarze powinni czuwać, by nikt nie był 
urażony; uwzględnić wiek, sprawowane funkcje i stopień zażyłości.

Jezus krytykuje faryzeuszy wybierających najlepsze miejsca przy stole, 
do których z powodu ich pozycji społecznej zapewne mieli prawo.

Ojciec Jan Góra tak scharakteryzował dominikanina Walentego Potwo-
rowskiego: „Szanował ludzi. Żył skromnie. Zadowalał się minimum”.

22. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Przebudowa sieci elektrycznej i nowa rozdzielniaPrzebudowa sieci elektrycznej i nowa rozdzielnia
W związku z powstającą nową siecią centralnego ogrzewania i nowymi piecami gazowymi, koniecz-
na okazała się przebudowa i wymiana starej sieci elektrycznej w podpiwniczeniu kościoła, a także 
zainstalowanie nowej rozdzielni prądowej, sterującej piecami, kolektorem oraz oświetleniem w ko-
tłowni i we wszystkich pomieszczeniach w podpiwniczeniu kościoła. To kolejnych kilkaset metrów 
przewodów, które zostaną położone w specjalnych rurkach i listwach. Są to przewody niepalne, 
niewrażliwe na ewentualny ogień, który od razu zatrzymują. W długim korytarzu prowadzącym do 
dolnej kaplicy [ok. 50 m], dotychczasowa plątanina przewodów jest właśnie porządkowana, część 
od dawna nieużywanych jest usuwana, a pozostałe przeprowadzane są pod sufitem w cienkiej rurce 
z odpowiedniego tworzywa. Kilkadziesiąt lamp, w kilkunastu pomieszczeniach podpiwniczenia ko-
ścioła, łącznie z tymi w nowej kotłowni, zostanie zastąpionych oszczędnym oświetleniem ledowym. 
Na pierwszych zdjęciach widzimy jeszcze część starej instalacji i  rozdzielni, która jest już usuwana.

Bóg zapłać ofiary składane na powyższe cele. Mamy jeszcze do zapłacenia część ra-
chunków za 3 piece, kolektor oraz instalację. Ofiary można wpłacać przez cały tydzień 
– w kościele lub w zakrystii, a także na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim 
dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.ma-
terdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

ks. Eugeniusz Burzyk



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. W czwartek – 1 września, o godz. 8.00, zapra-
szamy uczniów naszej Szkoły Podstawowej, 
a także grono pedagogiczne i rodziców, na 
Mszę Świętą rozpoczynającą nowy rok szkol-
ny i katechetyczny.

 3. W piątek – 2 września, podczas wieczornej 
Mszy Świętej, będziemy modlić się w intencji 
naszego kościelnego – Stefana Rędziny, z oka-
zji imienin. Po Mszy w Sali Konferencyjnej od- 
będzie się spotkanie Czcicieli NSPJ i Rodziny 
Radia Maryja.

 4. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwar-
tek i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W so- 
botę, od godz. 9.00, odwiedzimy chorych pa- 
rafian. Można ich zgłaszać w zakrystii po każ-
dej Mszy Świętej i w godzinach urzędowania 
kancelarii.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia latarki led-
owe – w formie breloków do zawieszania w po- 
jazdach. Jest także książka ks. Dawida, różańce 
z krzyżem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami duchowymi i fizyczny-
mi oraz różańce z relikwiami św. Siostry Fau-
styny do odmawiania Koronki.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 28 sierpnia
  7.00 † Henryka Zembrzycka
  8.30 † Piotr Pawlus
10.00	 †	 Piotr	Bosak	w	8	r.	śmierci;	†	Teodor	

Wiśniewski
11.30	 †	 Albina	Tatar	w	3.	śmierci
18.00 † Maria Stawowczyk
PONIEDZIAŁEK – 29 sierpnia
		6.30	 †	 Stanisław	Górka
18.00	 †	 Jan	Grzywa	w	15	r.	śmierci
WTOREK – 30 sierpnia
		6.30	 †	 Stanisław	Kozieł	(†	23.06.2022)
18.00 † Henryka Zembrzycka
ŚRODA – 31 sierpnia
		6.30	 †	 Jadwiga	Chromy
18.00  Za parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Bolesnej:	†	Józef	
i Maria	Dobrowolscy;	†	Helena	Suwa-
ła;	†	Stefania	Kalisz;	†	Grażyna	Pala;	
†	Henryka	Zembrzycka;	†	Augustyn	
Duc;	†	Beata	Bratus-Wierdanek;	†	Bro- 
nisława	Gancarczyk;	†	Jerzy	Korczyk;	
†	 Władysława	 Zielińska;	 †	 Krystyna	
Kurek;	†	Edward	Jakóbik;	†	Bogusława	
Baran;	†	Władysław	Stopa;	†	Elżbieta	
Wolf;	†	Zbigniew	Podosek

CZWARTEK – 1 września
		6.30	 	 W	intencji	kapłanów	i	misjonarzy
		8.00	 	 Msza	Święta	na	rozpoczęcie	roku	

szkolnego
18.00	 	 W	intencji	Parafialnego	Koła	Radia	

Maryja
18.00	 †	 Bronisława	Witkowska
PIĄTEK – 2 września
		6.30	 †	 Helena	z	mężem	w	10	r.	śmierci
18.00	 	 W	intencji	naszego	kościelnego		-	Ste- 

fana	Rędziny,	z	okazji	imienin,	z	proś-
bą	o	opiekę	Bożą,	zdrowie,	potrzebne	
łaski	i	błogosławieństwo	Boże	dla	ca-
łej	rodziny

18.00	 †	 Stanisław	i	Emilia	Kózka
18.00	 †	 Helena	i	Józef	Dróbek
SOBOTA – 3 września
		6.30	 †	 Jarosław	Górnicki
18.00	 †	 Józef	Sajdak
NIEDZIELA – 4 września
		7.00	 †	 Stanisław	Górka
		8.30	 †	 Edward	Bednarz	z	żoną	i	rodzicami
10.00	 †	 Jarosław	Górnicki
11.30	 †	 Julian	i	Stanisława	Zdunek
12.30	 	 Msza	Święta	chrzcielna
18.00	 †	 Józef	Krawczyk

 6. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 18, 20, 21. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 15, 16 i 17 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 7. W przyszłą niedzielę – 4 września, po Mszy 
Świętej o  godz. 7.00, w kaplicy w dolnym 
kościele, będzie miała miejsce comiesięczna 

zmianka różańcowa. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy także osoby, które chciałyby wstą-
pić do Róż Różańcowych.

 8. Również w przyszłą niedzielę do puszek będzie- 
my składać ofiary na pracę duszpasterską i ewan- 
gelizacyjną naszej diecezji.

 9. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy dopołudnio-
wych] młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę, domowe 
ciasto, oryginalne napoje i desery.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na wrzesień 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na wrzesień 2022
Intencja powszechna:  Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność 
osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
Intencja parafialna: Módlmy się za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspól-
not i ruchów naszej parafii, aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie. 


